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Gilles Deleuze over Michel Foucault
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Foucault is weer helemaal terug van weggeweest. Of was deze
(post? -)moderne Griek slechts voor even afwezig? De naam
van Michel Foucault gaat deze dagen alvast over de tongen van
de parijse intelligentsia. Foucault fait la une in de uitstalramen van de betere boekhandels, en in tijdschriften als
CrJtique en Debat. Onlangs werd zelfs een heus Centre Michel
Foucault opgestart. Tot de mede-oprichters van dit onderzoekscentrum behoort onder meer Gilles Deleuze, behalve desiroloog,
filmliefhebber en notoir Bacon-kenner ook jarenlang een trouwe vriend van de al te vroegtijdig overleden Foucault. Deleuze gaf vorig jaar te Vincennes een aantal colleges over Foucault. De resultaten daarvan liggen nu eveneens geboekt en
wel in de vitrines.
De studie van Deleuze telt amper 140 blz., en dat laat zich
voelen. Deleuze wikt zijn woorden, weegt zijn voorbeelden, en
onderdrukt elk verlangen tot vereenvoudiging. De moeilijkheidsgraad wordt nog verhoogd door het feit dat dit behalve
een studie over Michel Foucault ook een boek van Gilles Deleuze is. De mede-auteur van het tweedelige Capitalisme et
Schizofrenie heeft altijd al de opvatting gehuldigd dat filosofie konceptkunst is. In L'Anti-Oedipe en Mille Plateaux
muntten Deleuze en Guattari dan ook een serie 'abnormale begrippen' ('rhizoom' b.v.) met het oog op een grondige prohlematisering van het filosofies vertoog. Waar Deleuze het werk
van andere filosofen ontrafelt - voorheen reeds o.m. dat van
Hume, Spinoza, Kant, Bergson en Nietzsche -, bewandelt hij
de omgekeerde weg. Met een koele, want analytiese blik brengt
hij dan de vele dwarsverbindingen tussen de gebezigde 'normale' begrippen in kaart. Een 'conceptueel kartograaf' kortom,
die nu eens zelf sleutelt aan de staalkaart van filosofiese
begrippen, dan weer de sleutelkoncepten van andere denkers
nauwgezet in kaart brengt. Niet verwonderlijk dus dat Deleuze
de diverse geschriften van Foucault beschouwt als onderdelen
van Ã©Ã konceptueel Gesamtkunstwerk, van zeg maar een begripKrisis 25, 1986, pp. 93-100

pelifk oeuvre.
Deze typiese deleuziaanse aanpak heeft alvast twee belangrijke gevolgen. Vooreerst: staat ze totaal haaks op de dominante
Foucault-receptie, die wil dat Foucault zich achtereenvolgens
richtte op de themata weten, macht en subjektiviteit (de
meester zelf onderschreef trouwens deze visie in de inleiding
tot Het qebruik van de lust ( C L ) ) . Al evenmin heeft Deleuze
enige boodschap aan het onderscheid tussen Foucualts histories-filosofiese publikaties en diens literatuurkrities werk.
Om bijvoorbeeld de uitspraken over 'zichtbaarheid' in Survellier et Punir (SP) te verduidelijken, grasduint Deleuze
in Foucaults studie over de schrijver Raymond Roussel. In de
tweede plaats verschuift de aandacht van het onderzoekswerk
naar de 'konceptuele kookboeken'. Deleuze belandt omwille van
zijn 'konceptualistiese vraagstelling' noodzakelijk bij L'archÃ©oloql du savoir ( A S ) en De wil tot weten (WW). Hij promoveert dÃ©z publikaties zelfs impliciet tot Foucaults belangrijkste geschriften. Beide herijkingen van het heersende
'Foucault-discours' zijn betwistbaar. Z e waarborgen echter
een zekere (deleuziaanse) frisheid en originaliteit die maar
weinig studies over Foucault bezitten. Of met een knipoog
naar Roland Barthes: dit boekje bezit behalve savoir ook veel
saveur. C'est du Deleuze, inderdaad.

Deleuze's boek valt uiteen in drie delen. Het eerste bevat
twee reeds eerder gepubliceerde opstellen over AS ("Un nouvel archiviste") en SP ("Un nouveau cartographe"). Dat laatste artikel, waarvan een nederlandse vertaling verscheen in
Te Elfder Ure (1981, 29, pp. 6 3 5 - 6 5 9 ) , onderging wel een aantal ingrijpende wijzigingen. Het derde deel, een annex "Over
de dood van de mens en de Uhermens", beslaat slechts enkele
bladzijden. Tussen deze nabeschouwing en het eerste deel bevindt zich het kloppend hart van het boek, Topoloqie geheten.
Dat hart bevat niet twee, maar drie kamers. Topologie ondertiteld: "anders denken" - is immers gebouwd rond de drie
peilers die volgens Deleuze het gehele oeuvre van Foucault
schragen: weten, macht en subjekt(iviteit).

-

Foucault is vooral bekend om de wijze waarop hij de onvermoede dwarsverbindingen tussen macht en weten binnen moderne samenlevingen blootlegde. Deleuze brengt echter een derde term
in het spel, en wel de gemeenschappelijke stam van savoir en
pouvo-iri voir dus. "Door de theorie van de 'zichtbaarheden'
te vergeten, verminkt men niet enkel Foucaults opvatring over
de geschiedenis, maar eveneens zijn denken, zijn visie op het
denken", zo vindt Deleuze (p. 5 7 ) . Met deze opmerking protes t e e n Deleuze wellicht terecht tegen de gangbare verenging
van 'weten' tot 'vertoog'. Een histories kennisdispositief

s immers steeds dubbel gelaagd. Het begrenst altijd twee
kenorden, de diskursieve orde van de 'Ã©nonÃ§ahle of 'het
zegbare', en de n-iet-diskursieve orde van de 'visihilitÃ©s
of 'het zichtbare'. Daarom loopt 'de archeologie van het weten' noodzakelijk uit op een 'archeologie van de blik' (zie
de ondertitel van Nalssance de la CiJ-nique (NC)). Het materiaal dat de archeoloog ontsluit, moet dan ook "een audiovisueel archief" heten.
In de archeologiese geschiedschrijving'staan dus twÃ© vragen
voorop: welke zijn de historiese m o g e l i j k h e i d s v o o r w a a r d e n van
het spreken over dn van het zien van bepaalde 'ohjekten' (en
van de korresponderende 'kensuhjekt-posities')? Indien men
het kennen daarentegen herleidt tot een louter diskursieve
praktijk, dus tot de produktie van vertogen, wordt stilzwijgend voorbijgegaan aan de mogelijke dislunkties tussen 'het
zegbare' en 'het zichtbare1. Zo kan hijvoorbeeld het 'diskursieve ohjekt' beduidend verschillen van het 'bekeken objekt'.
SP levert van zo'n kloof een treffende illustratie. Binnen
de gevangenismuren maakt de panoptikum-machine een nieuwe manier van kilken naar de misdadiger mogelijk. DÃ©z nlisdadiger
is echter een ander 'ohjekt' dan de delinkwent waarover het
juridiese en het beginnende kriminologiese vertoog spreken.
De 'bekeken' delinkwent valt kortom niet samen met zijn 'besproken' dubbelganger. Een vergelijkbare disjunktie onderkent Deleuze binnen het psychiatries kennisdispositief. "Is
het dezelfde mens die men kan he-kijken in een psychiatriese
instelling en die men kan he-spreken als een gek?", zo vraagt
hij (p. 71). Het antwoord moet ontkennend luiden. Juist het
voorkomen van deze disjunktie verklaart bijvoorbeeld de kortsluitingen tussen ohservatie- en expertverslagen. Het verplegend personeel kan een geÃ¯nterneerd 'normaal' noemen (hij
doet zo te zien niks bijzonders), terwijl de dienstdoende
psychiaters de patiÃ«n als 'paranoÃ¯de inschalen op basis van
enkele gesprekken. De eerste groep ohjektiveert de patiÃ«n
volgens 'het zichtbaarheidsregime* binnen de instelling, de
tweede gebruikt daarentegen de kriteria van het psychiatrieswetenschappelijk vertoog. Van de omgekeerde mogelijkheid bestaat overigens een beroemd voorbeeld. Het door Freud geanalyseerde 'geval Schreher' was zichtbaar gek, maar ontegensprekelijk normaal. De uiterlijk zichtbare handelingen van
President Schreher vielen immers gewoonweg niet samen met
het gekkenpersonage van de toenmalige psychiatriese vertogen.
Deze voorbeelden geven reeds aan hoe en waar de eventuele
kloof tussen diskursieve schrijf- en spreekpraktijken enerzijds en non-diskursieve kijkpraktijken anderzijds wordt gedicht: psychiaters en verplegers pogen samen de uiteindelijke waarheid aan het licht te brengen. De waarheidsspelen of
de procedures van waa~heidsvinding brengen dan ook een zekere verhouding tot stand tussen de heide orden van het weten.
Hoe 'het zeghare' een verbond aangaat met 'het zichtbare'
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blijkt bijvoorbeeld uit de beschrijving in SP van het zgn.
'disciplinaire examen'. Het bekentenismechanisme uit GL illustreert eveneens deze samenhang tussen spreek- en kijkpraktijken binnen waarheidsprocedures: de klient legt zijn ziel
bloot onder het waakzame oog van een therapeut of expert,
die aldus zijn wetenschappelijk vertoog kan bijstellen. Kortom, waarheidsspelen beogen de produktie van ware kennis middels een soort van 'wederzijds toetsen' van 'het zegbare' en
'het zichtbare'. (overigens spinde ik hierboven een voorbeeld
uit dat Deleuze in amper vijf regels afdoet. Dit boek stelt
inderdaad meermaals de verbeeldingskracht van de lezer(es) op
de proef.. )

.

III.

'Het zegbare' en 'het zichtbare' fungeren als historiese mogelijkheidsvoorwaarden van konkrete uitspraken resp. bekijkbare gedragingen. Foucault onderzoekt dus de a priori-voorwaarden van het weten, reden waarom Deleuze gewaagt van "een
aan Foucault eigen neo-kantianisme" (p. 67). De orde van 'het
zichtbare' korrespondeert met de door Kant beschreven aprioriese aanschouwingsvormen van de zintuiglijkheid (tijd en
ruimte). Het transcendentale ego, dat in de K n t i k der Reinen
Vernunft (KRV) de eenheid van het gekende ohjekt waarborgt,
heeft dan weer een parallel in de orde van 'het zegbare', dus
de uitsprakenregimes die de kennis van een zeker objekt mogelijk maken. Foucault volgr Kant eveneens als deze in de KRV
tussen beide kenorden een bemiddelende instantie schuift.
Waar Kant de ontbrekende schakel vindt in de schema's van de
verbeelding, ziet Foucault de macht als het medium waarlangs
'het zeghare' kommuniceert met 'het zichtbare'. Waarheidsprocedures zijn ten slotte Ã“Ã machtsmechanismen.
Reeds in het opsrel "Un nouveau cartographe" oorspronkelijk
gepubliceerd in 1975, noemde Deleuze de door Foucault voorgestelde machtsanalytika een "diagrammatika" (alweer een zinspeling op het kantiaanse 'schematisme'). Foucault, zo wil
het Deleuze, beschrijft in SP een aantal abstracte diagrammen die voor erg verschillende doeleinden op erg uiteenlopende 'materialen' kunnen worden toegepast. In feite zegt Deleuze hiermee weinig meer dan dat een machtstechniek als het
panoptikum-procÃ©d ('zien zonder gezien te worden'), bruikbaar is voor bijvoorbeeld de observatie van gevangenen (de
centraal gelegen 'kijktoren'), het disciplineren van fabrieksarbeiders of kantoorklerken (de superieur die vanuit
zijn glasdichte bureel tegen de ruggen van zijn ondergescbikten aankijkt), het tegengaan van vandalisme of diefstal (de
videocirkuits op straathoeken of pleinen en in grootwarenhuizen), etc.. Deze wisselende inzet van eenzelfde machtstechniek volgens een zekere "toepassingskoÃ«fficiÃ«n (Deleuze)
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resulteert in de kreatie van lokale machtspositieven. In
tweede instantie worden deze dispositieven volgens Deleuze
geordend rond een welbepaalde 'Soeverein', dus zeg maar yecentreerd, en eventueel zelfs verstatelilkt. Zo lopen binnen
de patriarchale familie alle draden samen in de figuur van
De Vader-Wetgever. Hij nestelt zich immers in het centrum van
de diverse dispositieven die het klassieke gezin te zien
geeft. Of om op het zoÃ«ve aangehaalde voorbeeld verder te
borduren: de officiÃ«l bedienaar van het video-cirkuit dat
voor 'plein-orde' moet zorgen. heeft ook toegang tot andere
kontrole-dispositieven (direkte kontakten met de wijkpolitie, foto-archieven, informatie over 'lastige buurtbewoners',
etc.). Hij kan daarom in sommige gevallen het zenuwcentrum
worden van een heus machtsnetwerk.
De 'centrering' van lokale machtsverhoudingen mondt ten slotte vaak uit in de vorming van duale krachtl~jnen:'machthebbers' (aanhalingstekens!) komen tegenover een breed spektrum
van 'machtssubjekten' te staan ('Vader' versus moeder, zonen
en dochters). De pluraliteit aan machtsverhoudingen wordt dus
gedualiseerd, het differentiÃ«l 'krachtenrhizoom' verkrijgt
een zo onderhand welbekend thema bineen binaire struktuur
nen het (fransel differentiedenken.

-

'Un profnnd nietzschÃ©anisme" zo karakteriseert Deleuze meermaals de algemene postulaten van Foucaults machtstheorie
(machtsmetaforiek?). Nietzsche was de eerste moderne wijsgeer
die de inzichten van de voor-socratici konsekwent doordacht:
de mens is niet een met een wil en bewustzijn begiftigd wezen, maar een explosief krachtenveld. Binnen Ã© buiten de
mens strijden als het ware ontelbare krachten om 'de hegemonie'. Nu eens halen de reaktieve krachten het, dan weer de
want dat is
aktieve. Foucault ontleent aan deze kosmologie
het - het inzicht dat macht niet een zaak is van 'bewustzijnsmanipulatie' (of in het marxisties jargon: van ideologie,
bewuste des-informatie, enz.). Niet het denken of bewustzijn
vormt dus het doelwit of 'objekt' van een bepaalde machtstechniek. Het gaat daarentegen om de (1evens)krachten die de
betrokkenen belichamen. Met de implementatie van machtstechnieken worden krachten in beheer genomen, vervolgens gereguleerd, op een zeker doel afgestemd, etc.. Diagrammen of
machtstechnieken inaugureren kortom krachtsverhoudingen: een
aktieve en haast immateriÃ«l kracht (het oog van de videokamera) werkt volgens een bepaalde modus (weerhouden van
orde-verstorende handelingen) ih op de lichaamskrachten en
hun materiÃ«l veruitwendiging, de gedragingen. Deze krachtsverhoudingen vormen op hun beurt de ankerpunten voor het kennen: pouvoir is het 'medium' van savoir. De aldus verworven
kennis kan dan weer bijdragen tot de optimalisering of versteviging van de diverse machtsverhoudingen (Foucault: "rationalisering van de macht").

-

IV.

"Waar macht: is, bestaat verzet", zo luidt een beroemde stelling van Foucault. Maar wat indien de talloze verzetspunten
steeds re-kodeerbaar blijken te zijn, en ten slotte verworden
tot nieuwe steunpunten van het machtsveld waarbinnen ze liggen ingebed? Volgens Deleuze deed dit probleem Foucault uiteindelijk belanden bij de Grieken (terzijde: na zijn 'Iraans
avontuur' was Foucault uiterst pessimisties over de mogelijkheid van verzet Ã¼berhaupt een tijdlang overwoog hij zelfs
zijn leerstoel Ã© zijn werk eraan te geven). Nogmaals, de
subjektproblematiek maakte van meet af aan deel uit van 'Ie
projet Foucault'. In AS heet: het dat vertogen subjektposities konstrueren, in NC onderzoekt Foucault hoe ook de orde
van 'het zichtbare' verplicht tot het innemen van voorgegeven kijkposities, terwijl hij in SP ten slotte de menigvuldige relaties tussen disciplinering en subjektivering thematiseert. De wending naar de Oudheid toe, heeft dus een ander
motief dan alleen een plotselinge belangstelling voor de mogel i jkheidsvoorwaarden van subjekt iviteit . Wat Foucaul t in
de armen van Plato en Aristoteles dreef, was de zoektocht
naar een absoluut verzetspunt, een soort van "absoluut buiten" (Deleuze) binnen de blijkbaar onontkoombare tentakels
van de macht. Deze thematiek van een 'dehors absolu' speelt
overigens ook in Foucaults Uteratuurkritiese opstellen een
belangrijke rol, en werd binnen de franse filosofie geÃ¯ntro
duceerd door de schrijver Maurice Blanchot. De laatste inspireert ook Deleuze wanneer hij de door Foucault beschreven
griekse levensstijl karakteriseert als "un pii du dehors".
De griekse vorm van zelfbeheersing ('enkrateia') verwijst
volgens Deleuze namelijk naar "een krachtsverhouding met zichzelf, een macht om zichzelf te 'vormen', een zelf-affekt door
het zelf" (p. 508). Vandaar de uitdrukking 'pli': het gaat
letterlijk om een terugplooien van een kracht vanuit het zelf
O P het zelf. Voorzover nu machtsuitoefening, Nietzsche indachtig, een zaak is van krachtsverhoudingen, bezit de griekse wijze van zelfbeheersing een paradoxale struktuur. Ze verdubbelt enerzijds de macht als een krachtsverhouding, als een
kracht die inwerkt op andere (lichaams-)krachten, als "an
actio0 upon an action" (dixit Foucault in het in Krisis 21
reeds besproken boek van Dreyfus en Rabinow). Deze zelf-bemachtiging verloopt anderzijds onafhankelijk van de krachtsverhoudingen waarin het zelf ligt ingebed: de-zelf-de macht
staat in een positie van exteriorlteit tegenover de andere
machten. Le mÃªm et l'autre: het is inderdaad een heus 'filosofeem' binnen de na-oorlogse franse wijsbegeerte. Wat Foucault aan de griekse subjektiviteit fascineerde was juist deze verhouding van 'hetzelfde en toch anders'! Ze biedt immers
uitzicht op een 'autonome zone' die gevuld is, ja zelfs overloopt van machten-als-krachten, en toch onberoerd blijft door
het bredere netwerk van krachtsverhoudingen waarbinnen ze zit

ingeschreven (Nietzsche's 'Ubermensch' revisited?).
Maar wordt deze 'subjektieve plooi' tijdens het post-griekse
tijdperk niet weer gladgestreken? Deleuze beantwoorde de
vraag ontkennend. De subjektivenng ("subjectivation") door
onafhankelijke individuen mag dan wel uitmonden in de onderwerping van afhankelijke mensen ("asujettissement"), de individuele ethiek mag dan wel plaats maken voor een universeIe moraal (de christelijke) - "er zal steeds een zelfhetrekking bestaan die zich verzet tegen de (morele) kodes en de
machten", aldus een optimistiese Deleuze. "Ingekapseld door
de machtsverhoudingen en door de 'wetensrelaties', wordt de
zelfbetrekking voortdurend herboren, ergens anders en verVandaar de vraag: "guels sont nos...
schillend" (p. lil).
plis"'" (p. 112). Waar vertoont in onze samenlevingen de subjektiviteit nog een 'plooi'? Hoe en wanneer verzetten individuen zich tegen de alom aanwezige macht door zich terug te
buigen op het eigen zelf, door de kracht van de macht te pareren met de kracht op het zelf? - dat zijn volgens Deleuze
de kruciale vragen die Foucault opwierp. Zelfdisciplinerinq
dus als uiteindelijk antwoord op de almaar uirdijende maatschappelijke disciplinering? Het zelfbeheer van de eigen vitale krachten als wapen in de strijd tegenover het in beheer
nemen ervan door externe machten? De 'wil tot eigen-macht'
als ultieme ontsnappingsweg uit de 'wil tot macht'? Of veeleer toch de ultieme hallucinatie? De lange voetnoot (p. 123)
waarin Deleuze tevreden terugblikt op mei '68 als de katalysator voor "het opduiken van nieuwe stnjdvormen, gericht op
de produktie van een nieuwe subjektiviteit", Versterkt slechts
mijn skepsis. Of is mij '86 misschien toch een produkt van
mei '68, zoals o.m. LUC Ferry en Alain Renaut suggereren (zie
de bespreking van hun spraakmakende hoek La pensee '68 in
Krisis 23).

Deleuzes boekje biedt nog heel wat meer aperqus in 'conceptual analysis'. Het is bovendien doorspekt met het soort van
spekulaties waarop de firma Deleuze & Guattari het: patent
heeft. Uiteraard onttrekken die zich niet zelden aan de orde
van 'het na-zegbare'. Helemaal deleuziaans is de nabeschouwing over "de dood van de mens". Deleuze werkt daarin de
reeds eerder geopperde stelling uit dat met de komst van het
informatie-tijdperk de krachten ln de mens wel 'ns de Menselijke vormgeving daarvan kunnen opblazen. Met het ontstaan
van andere externe krachtsverhoudingen verandert immers ook
het intern-menselijke krachtenspel. Hoe de cybernetiese Ubermens van de toekomst zich verhoudt tot het eerder bepleite
'zelfbestuur', laat Deleuze overigens in het midden.
De politieke konklusies die Deleuze met zijn lezing van Fou-

caults geschriften verbindt, zijn wellicht hoogst aanvechtbaar. Ze doen echter niets af aan de filosofiese waarde van
deze studie: dit is een voortreffelijke en bijwijlen zelfs
briljante oefening in konceptuele de- en rekonstruktie. Ik
vrees alleen dat het boek de meer 'existentiÃ«l lezers' van
Foucaults werk ten zeerste zal ontgoochelen. Zij zullen het
wellicht vermoeid opzij leggen als een voorbeeld van steriel
akademisme. Velen hebben immers Foucault omhelst als de maker van een vokabulaire dat nieuwe onderzoeksperspektieven
opende, theoretiese ammunitie leverde voor nieuwe vormen van
mikro-politiek en uitnodigde tot nieuwe wijzen van zelfbegrip en 'zelftechniek'. Deleuze ontleedt dit alles bij elkaar
genomen vrij beperkte vokabulaire tot op het bot. Hij snijdt
het overtollige vlees weg dat een goed begrip (letterlijk
dus) van Foucaults onderneming in de weg staat. Maar is dat
niet net het aantrekkelijke van Foucaults oeuvre: de bevreemdende 'zinnelijkheid van zijn teksten (vaak ook betoverend),
het pathos ervan, het gevoel dat hier iemand "met huid en
haar" (Sloterdijk) denkt, schrijft en bewondert (zie G L ) ?
C'est SU Deleuze, inderdaad: de saveur van Deleuze is niet:
die van Foucault.
(Met dank aan

Sam

de Smedt en Bart Kennen. De eerste was zo-

lis steeds een welgekomen kr~tikus,de tweede wees mi] op

het belang van Blanchots werk voor Deleuzes interpretatie
van 'Ie systÃ¨m Foucault')

